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Lição 3
o fogo aquece e aLastra

INTRODUÇÃO
Vimos nas lições anteriores que o Senhor nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Este batismo de fogo nos 
ilumina e nos purifica. Muitos de nós já nos convertemos e ainda andamos sem a plena luz de Deus, e com questões 
escuras na vida; ainda lutamos com impurezas que nos contamina, desanima e derrotam. Precisamos do batismo com 
fogo que só Jesus pode nos dar.

Perguntas: 

•	 Você tem orado desde a semana passada pedindo a Jesus que o batize com o Espírito Santo e com fogo? 

•	 Já recebeu a sua resposta? Como sabe que não ou como sabe que sim? 

Nesta lição veremos o que mais o batismo de fogo produz em nós.

DeseNVoLViMeNto: 

1. O fogo aquece:
Precisamos ser aquecidos em nossa fé. Muitos crentes estão frios, apáticos, medrosos, supersticiosos. Não oram, não 
leem a palavra, não têm experiências com o Senhor, não são dizimistas, tem namoros mundanos, praticam prostituição, 
mentem, são como camaleões assumindo a camuflagem do ambiente que frequentam. Não participam de células, são 
meros expectadores nos cultos, enfim, não tem compromisso com Deus.  

A palavra de Deus manda que despertemos de entre os mortos (Efésios. 5:14). Precisamos desse batismo de fogo para 
aquecer nossos corações e é o Senhor que faz isto, mas precisamos querer ir a ele para termos vida.

O texto de 2 Reis 4 conta a história da mulher sunamita. Eliseu, profeta de Deus, orou para que ela tivesse um filho e 
o milagre aconteceu; ela gerou um menino. Um dia o menino morreu e a sua mãe entrou em angustia e procurou o 
homem de Deus. Façam juntos a leitura de 2 Reis 4. 8-37.

Neste texto aprendemos algumas lições:

1.1 – Não transfira para outro a oportunidade de ser usado por Deus.

O bordão profético nas mãos de Geazi não teve efeito algum nem trouxe vida ao menino. Ter o bordão não basta; é 
preciso ter o poder do Espírito Santo.

1.2 – Deseje ardentemente ser abençoado por Deus

A mãe do menino sabia que Eliseu seria o canal de benção e se agarrou a ele. “Tão certo como vive o Senhor, e vive a 
tua alma, não te deixarei. Tu vais comigo”. Eliseu foi.

1.3 – Lute até conseguir a benção

Eliseu colocou o menino em sua cama, deitou sobre ele, olho no olho, boca na boca, mão na mão; envolveu-se com ele, 
identificando-se na sua morte. Andou de um lado para outro em oração angustiada. Deitou novamente sobre o menino, 
cujo corpo começou a aquecer. Espirrou sete vezes e abriu os olhos. A vida voltou para ele. 

1.4 - Deus tem sempre mais

A vida cristã não para no novo nascimento, perdão dos pecados e justificação. Precisamos que o batismo de fogo nos 
aqueça e inflame e nos faça provar o poder de Deus. Deus não quer apenas nos levar para o céu. Ele quer trazer o céu 
para nós
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2. O fogo se alastra
Já viu um incêndio numa mata? Observou que o fogo vai tomando proporções incontroláveis ou vai se apagando até virar 
cinza. Fogo não fica constante como de uma vela estática; ou ele cresce ou se apaga.

Mas nós podemos controlar a propagação do fogo. Aumentamos o fogo quando espalhamos suas chamas para vários 
pontos ou o apagamos quando removemos toda vegetação para evitar que o fogo continue se alastrando e passe para 
outras áreas. Mas quando o vento sopra o fogo fica incontrolável.

O que leva o fogo a se alastrar são um terreno propício e o vento. O terreno propício é o nosso coração. Precisamos ter 
sede, desejar, buscar ardentemente (Isaías 44:3). 

O fogo só foi derramado depois que os discípulos ficaram dias no cenáculo em jejum e oração, esperando e desejando 
o Espírito Santo. Então veio um som como de um vento impetuoso e foram vistas línguas de fogo sobre os discípulos 
(Atos 2:2-3)

Vemos que o fogo e o vento são símbolos do Espirito Santo. Precisamos do Espírito Santo para que o fogo seja derramado 
e se alastre, como foi no dia de Pentecoste, com a salvação de três mil almas.

Às vezes impedimos a propagação do fogo em nossas vidas: pecados de divisões, facções, impurezas, indiferença, frieza, 
etc. O terreno do nosso coração precisa estar propício a receber o fogo e faze-lo se alastrar e incendiar quem está ao 
nosso redor.

Se cada um de nós pegar o fogo, o vento do Espírito de Deus soprará e a chama alastrará sobre outros. Avivamento é 
volta para Deus, mudança de vida, sopro do Espírito, fogo de Deus se alastrando pela seara em chamas. Fogo que se 
alastra se chama avivamento.

Avivamento sempre produz evangelização. Os grandes avivamentos não ficaram no emocionalismo ou no conforto da 
igreja, mas produziram grandes missões a nível local e mundial com milhares de conversões a Cristo. 

CONCLUSÃO
Quando nos sentimos frios e desanimados na vida em geral e em nosso relacionamento com Deus, é sinal claro que 
precisamos ser batizados com fogo. 

Quando não sentimos qualquer urgência ou impulso em espalhar o testemunho do que Jesus fez em nossa vida, é sinal 
de que precisamos urgentemente do batismo com fogo. 

Estar inflamado pelo Espírito Santo é o normal da vida cristã, e não uma exceção. 

Se queremos ser iluminados, purificados, aquecidos e alastrar o nosso testemunho a todos, precisamos buscar e receber 
o batismo com fogo.

Se vamos cumprir nossa meta de 5.000 células e 30.000 vidas até 2017 precisamos do fogo de Deus em nossas vidas. 
O fogo que aquece nosso coração, nos leva a uma mudança de vida, e se alastra ganhando almas para Cristo. 

Cremos que este fogo já está sendo derramado sobre o Brasil. Mas cremos que ele ainda vai se tornar um verdadeiro 
incêndio e muitos se converterão ao Senhor. Depende do quanto a igreja desejar e buscar este fogo.

Você quer esse fogo de Deus em sua vida?

DESAFIO 
•	 Orem todos pela semana COMPARTILHE!, que já chegou! Na próxima semana, incendiados pelo fogo do Espírito, 

vamos alcançar vidas para Jesus. Para isso, orem nesta reunião para que Deus os use para espalhar luz e 
salvação a muitas pessoas. 

•	 Finalize as últimas orientações para a sua célula:
- Cada um deverá trazer um ou mais convidados. Oração e compromisso são necessários para isso.
- Cada um deverá trazer um lanchinho mais caprichado.
- Um ou dois participantes da célula deverão compartilhar a sua experiência de salvação, num testemunho 

de 5-7 minutos.
- Você ou seu líder em treinamento deverão trazer uma palavra evangelística (várias opções na área do 

líder, em nosso site) e conduzir a oração de entrega.
- Os nomes dos que tomarem uma decisão deverão ser registrados na ficha de decisão e esta deverá ser 

copiada e enviada para a nossa secretaria de células. 

- Vamos todos assim celebrar tantos amigos e conhecidos que levamos a Cristo. Porque o fogo Dele arde 
em nós!

•	 Deus abençoe ricamente a sua célula, para a Glória de Deus e salvação de muitas pessoas.


